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KOKKUVÕTTEV PROTOKOLL 
Kliimamuutuste ja keskkonna töörühm, mida juhib Anna Pasková, nõukogu/Tšehhi 

21. jaanuar 2021 kell 16.00–18.00 (hübriidosalusega) 
 

1. Töörühma juhi sissejuhatavad märkused 
 
Töörühma juht avas koosoleku teadaandega, et töörühma esimese kohtumise kokkuvõttev protokoll 

on vastu võetud ja peaks olema hetkel veebis kättesaadav. Järgmine töörühma koosolek toimub 

11. märtsil 2022, et selgitada välja, kuidas muuta soovitused ettepanekuteks. 25. märtsil 2022 toimub 

töörühmas täiendav arutelu ettepanekute üle ning tulevikus võidakse korraldada lisakoosolek.  

Esimeseks päevakorrapunktiks on Euroopa kodanike ja riigisisestel kodanike paneelaruteludel 

osalejate koostatud aruanded, millele järgneb neljaosaline arutelu, mille teemad on 1) põllumajandus, 

toidu tootmine ja elurikkus; 2) energia, transport ja kliimamuutused; 3) kestlik tarbimine ja tootmine; 

4) teave, teadlikkus, dialoog. 

 

2. Kodanike aruanded – Euroopa kodanike ja riigisisesed kodanike paneelarutelud  

Euroopa kodanike paneelarutelude esindaja: 

64st Natolinis ette valmistatud ettepanekust on välja valitud 51, mille toetus on suurem kui 70% ja 

neist 34 on seotud kliimamuutuste ja keskkonnaga.  

Energia: energiasüsteeme tuleks optimeerida, muutes CO2 filtrid kohustuslikuks praegu söeküttel 

töötavates elektrijaamades ja kasutades parimal viisil ära keskkonnasõbralike kütuste, näiteks vesiniku 

ja biokütuste ületootmise.  

Vaja on leida viise energiakasutuse vähendamiseks, motiveerida inimesi tarbima vähem energiat, 

kasutades energia kokkuhoidmiseks boonusesüsteemi. Lisaks määrata rahalisi vahendeid uute 

rohelise energia tootmise viiside arendamisega seotud teadustööks. Transpordiga seoses soovitavad 

kodanikud standardiseerida kogu ELi raudteesüsteemi, ühendada maapiirkonnad ning muuta 

ühistransport kõigi jaoks taskukohaseks ja turvaliseks, samuti liikuda individuaalsest jagatud liikuvuse 

suunas. Seoses kestliku ja vastutustundliku tarbimisega tuleb kehtestada piirangud 

keskkonnakahjulike toodete reklaamile, keelustada mittekestlikud pakendid ja toetada selliste 

toodete kasutamist, mida võib uuesti lihtsasti toorainetena ringmajandusse ühendada. 

Põllumajandus: edendada ja toetada piirkondlikku ja mahepõllumajandust, muuta subsideerimise 

kriteeriumeid, vähendada pestitsiidide kasutamist, vältida monokultuure ja massilist loomade 

aretamist, et ökosüsteemi uuesti tasakaalustada. Viia edasi vertikaalse taimekasvatuse arendamist, et 

luua rohkem kaitsealasid, koolitada ja toetada põllumajandustootjaid keskkonnasõbralike 

põllumajandusmeetmete kasutuselevõtu asjus ja investeerida taasmetsastamisse.  

Prantsusmaa paneelarutelude esindaja: 
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Soovitused, mis keskenduvad energiapiirangutele. Tarbida vähem, vältides ülisuurte energiakoguste 

kasutamist ning toetades innovatsiooniga seotud teadusfonde. Raudteetransport peaks olema 

kättesaadav kogu liidus. Oluline on arendada saastevaba vesiniku turgu, ühtlustada 

transpordimeetmete makse ja subsiidiume – lennukipiletid ei tohiks olla odavamad kui rongipiletid. 

Ühine põllumajanduspoliitika (ÜPP) peab esikohale seadma toodete kvaliteedi ja heade tavade 

arendamise, parandades samal ajal looduslike alade ja ökosüsteemide kaitset. Lisaks on vaja uuesti 

lokaliseerida lühikeste, kohalike tootmisahelate tootmissüsteemid, et parandada looduses 

ökosüsteemide kaitset ja luua hoonestatud ja maapiirkondades kaitsealasid. Lisaks on vaja luua 

süsinikumaks, millega karistatakse neid, kes kasutavad rikkumise eesmärgil nn rohepesu.  

Saksamaa paneelarutelude esindaja: 

Esimese Saksamaal Berliinis toimunud ametliku riigisisese kodanike paneelarutelu soovitustes 

rõhutati vajadust toodete garanteeritud eluea määruse järele, st kehtestada ELis toodetud ja 

müüdavatele toodetele tootespetsiifilise maksimaalselt pika garanteeritud eluea abil õiguslik garantii 

ja luua tarbijate jaoks läbipaistvus. Lisaks tuleb teatud toodete puhul kehtestada kliimaga seotud 

imporditollimaksud, mida kasutatakse kliimakahjustuste rahalise ekvivalendina, ning kestlikkuse 

punktisüsteem. 

Hollandi paneelarutelude esindaja: 

68% hollandlastest arvavad, et EL peaks võtma kliimamuutustega võitlemises juhtrolli ning peaks 

looma tuleviku jaoks selge visiooni. Lisaks leiavad nad, et kodanikud peaksid muutuste saavutamiseks 

oma käitumist muutma. Riigid peavad pideva süüdistamise asemel sõlmima koos lepinguid, vahetama 

teadmisi ja looma lahendusi. CO2 heidete vähendamiseks peab olema parem, õiglasem ja lihtne 

süsteem. Suhtlus kliimamuutustega seotud probleemide puhul peab olema selgem ning positiivsem, 

viidates võimalustele võrdselt. Juhid peaksid olema eeskujuks ka näiteks väiksema lennureiside ja 

suurema kaugkoosolekute arvu puhul. 

 

3. Aruteluteemad  

1) Põllumajandus, toidu tootmine ja elurikkus 

̶ Luua uued kaitsealad väljasuremisohus liikide jaoks. 

̶ Liha tootmise protsessid, näiteks massiline lihaveiste aretamine, peaksid olema paremini 

reguleeritud ning nende kasutamist tuleks võimalusel vähendada. 

̶ Mõned leiavad, et tegelema peaks tootmisfarmidega; teised on arvamusel, et õigusloome 

seisukohast tuleks mõiste „tootmisfarm“ defineerimisel olla ettevaatlik ja täpne, millele mõned 

vastasid, et see on olemas ka ELi strateegias „Talust taldrikule“. 

̶ Vältida tootmisfarmides pestitsiidide liigset kasutamist ning kasutada ravimeid vaid haigete 

loomade ravimiseks, mitte haiguste ennetamiseks, et vältida resistentsete mikroobide teket.  

̶ Vaja on üle vaadata Euroopa ühine põllumajanduspoliitika (ÜPP), et tagada, et subsiidiumid 

edendavad mahepõllundusmeetodeid. Teised väitsid, et ÜPP reform aastani 2027 on kinnitatud ja 

et see juba toetab mahepõllundust. Samuti tuleb arvesse võtta toiduturvalisuse aspekte.  

̶ Euroopas on vaja uut majandusmudelit, et jagada ressursse võrdsemalt, keskendumata seejuures 

tingimata tootmise suurendamisele. Kestlik pööre ei tohiks toimuda kõige haavatavamate arvelt, 

esikohale tuleks seada meetmed, mille abil aidatakse energiaostuvõimetuid.  

̶ Vaja on teha selgeks, et oma ühiskonda saame muuta dialoogi abil. Vaja on tagada, et ELi eelarvet 

kasutatakse kliimasõbralikuma ühiskonna jaoks sotsiaalmaksete tegemiseks, kasutades selleks 
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sotsiaalfonde, mis jagunevad riiklikeks ja piirkondlikeks ja mis kõik peavad konsensuse 

saavutamiseks dialoogi. 

̶ Kaubanduslepete puhul peab EL olema eriti ettevaatlik, kui ta hindab nendest tulenevaid 

keskkonnamõjusid. Elurikkuse kaitseks ja toiduturvalisuseks on vaja strateegilisi plaane riiklikul 

tasandil.  

̶ Liikmesriikide looduskeskkonnad on erinevad, mistõttu on oluline võtta arvesse iga piirkonna 

konteksti.  

̶ Mõnede kodanike arvates oli nende roll pigem soovitud tulemuste kirjeldamine ning et poliitikud 

vastutavad konkreetsete lahenduste loomise ja nende vastuvõtmiseks vajaliku rahastuse 

organiseerimise eest.  

 

2) Energia, transport ja kliimamuutused 

̶ Meie keskkonnaeesmärkide hulgas peab esikohal olema energiaallikate jaotus, samuti tuleb 

toetada investeeringuid ja uurimistegevust. Heitkoguste vähendamiseks ja taastuva energia 

osakaalu suurendamiseks kulub aega, mistõttu on endiselt vaja alternatiivseid vähese heitega 

energiaallikaid, et asendada saastavamad energiaallikad, näiteks kivisüsi.  

̶ Saastevaba vesinik on üks sellekohane näide, ehkki selles valdkonnas vajatakse väga palju 

investeeringuid, sest vesiniku tootmine on energiamahukas. Endiselt on peamine vajadus 

vabaneda fossiilsetest kütustest ning edendada elektriautosid.  

̶ Energiaüleminekuga seoses on vaja üleminekukütuseid, näiteks gaasi, ning vältida liigset sõltumist 

Venemaast kui tarnijast, tõsta esile uusi projekte, uusi viise rohelise energia toomiseks Euroopasse 

viisil, mis tagaks Euroopa sõltumatuse vaid ühest allikast.  

̶ Mõned olid vastu tuumaenergia kasutamisele, teised osalejad aga tundsid heameelt ELi 

taksonoomia üle. Siiski rõhutas osa vajadust turvalise energia järele, mis on kodanike heaolu 

eeltingimus.  

̶ Tuleb arendada ühistranspordi valdkonda ning tegeleda sellega samaaegselt kõige kõrvalisemate 

maapiirkondade üleminekuga. Vaja on tõelist institutsiooniliste järelmeetmete strateegiat.  

̶ EL ei ole suutnud liikuda edasi raudteede standardimise küsimuses, mis on äärmiselt oluline.  

Kiir- ja öörongide kasutamiseks peame Euroopas kehtestama ühtse raudtee-energia standardi.  

̶ On üldine toetus ühistranspordi valdkonda tehtavate investeeringute suurendamisele, kuid 

selleks, et ühistransport oleks usaldusväärne, tõhus ja taskukohane, peab see jääma endiselt 

avaliku ja mitte erasektori pädevusse. Oluline on meeles pidada, et paljudel soovitustel on 

sotsiaalsed tagajärjed ja neid ei tohiks tähelepanuta jätta. 

̶ Tähtis on püüelda selle poole, et rohkem inimesi vähem autot kasutaksid. Need muudatused 

mõjutavad aga autotööstust ja miljonite töötajate olukorda, mistõttu peame seda küsimust 

põhjalikumalt kaaluma ja töötama välja õiglase ülemineku kavad. 

̶ CO2 õhku paiskavad ehitised peaksid olema varustatud filtritega, samas kui hoonetega seonduvat 

tuleks reguleerida nii, et need oleksid keskkonnasõbralikumad.  

̶ Kuigi on vajadus investeerida raudteetransporti, vajame tulevikus siiski ka lennutransporti ning 

tuleb leida selline lahendus, mis tagaks, et iga transpordiliigi hind oleks õigustatud ja arvesse 

võetaks ka keskkonna- ja sotsiaalseid aspekte. 

̶ Edendada tuleb ka sinist majandust, kuna merekeskkonna olukord halveneb ülepüügi ja saaste 

tõttu. Merede kaitse peaks olema globaalse tegevuskava peamine punkt. 

̶ Samuti tuleb õiglase ülemineku õigusraamistiku kaudu tagada üldine õiglane üleminek ning 

kindlustada piisavate rahaliste vahendite olemasolu üleminekuks ja teadusuuringuteks. 
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3) Kestlik tarbimine ja tootmine 

̶ Toodetel tuleks kogu ELis rakendada standardmärgistust, millel tuuakse ära kestlikkus, 

ringlussevõetavus, äraviskamisprotsess ja mõju tervisele, mida saab näidata QR-koodi abil 

kombineeritud ja kergesti loetavas vormingus.  

̶ EL peaks omama ranget kontrolli keskkonda kahjustavate pakendite üle. Firmade täielikult 

biolagunevatele pakenditele ülemineku toetamiseks võib pakkuda rahalisi stiimuleid.  

̶ Pakendid peaksid ressursside säästmiseks olema võimalikult kompaktsed.  

̶ Praegust tagatisrahasüsteemi tuleks kõigis liikmesriikides ühtluse eesmärgil laiendada ja 

täiendada, lisades eelkõige plast- ja klaaspudelid ning võimaluse kaasata ka muud tüüpi pudeleid 

ja pakendeid. 

̶ Vaja on pikendada praegust elektroonikaseadmete garantiiaega ning kontrollida varuosade 

kulusid, et toetada seadmete parandamist ja vältida nende äraviskamist.  

̶ Vaja on paremaid regulatsioone ja paremat läbipaistvust, et tagada õiglaselt toodetud toodete 

turulejõudmine ja seda edendada.  

̶ Oluline on muuta ettevõtjad vastutavaks oma vastavate tarneahelate, sealhulgas nende ELi-väliste 

osade eest.  

̶ Töökohtade loomiseks ja kohaliku majanduse arendamiseks on oluline kasutada piirkondlikke 

võimalusi.  

 

4) Teave, teadlikkus, dialoog 

̶ EL on seadnud endale ELi rohelise kokkuleppe raames mitmeid ulatuslikke eesmärke ning on 

leidnud arvukalt võimalusi nende eesmärkide saavutamiseks. Muret valmistab aga see, et 

liikmesriigid ei suuda neid eesmärke sageli täita, kuna kõigil liikmesriikidel pole nende täitmiseks 

piisavalt vahendeid. Aeg on mõelda üleeuroopalise koostööalase lähenemise peale, koguda 

liikmesriikide kogemused andmebaasi, et neid omavahel jagada. 

̶ Teave kliimamuutuste kohta peab muutuma paremini kättesaadavaks, näiteks veebipõhise 

Euroopa platvormi loomise abil, kus avaldatakse ja uuendatakse pidevalt teaduslikku teavet ja 

aruandeid ning kus kodanikud saavad pidada ekspertidega dialooge, et saada selgust 

kliimamuutuste vallas. 

̶ Üldiselt saab keskkonnasõbralikke standardeid käiku võtta vaid üldisema poliitikaraamistiku ja 

pideva dialoogi osana.  

̶ Vajadus tugevdada ja arendada demokraatiat töökohal ning kaasata täies ulatuses töötajaid ja 

ametiühingute esindajaid. 

̶ Rahvusvahelisel tasandil peaks EL tugevdama oma juhtrolli ja võtma endale suurema osa 

kliimameetmete ja õiglase ülemineku edendamisel, näiteks ÜRO raamistikus. Selline ülemaailmne 

juhtpositsioon on eriti tähtis, kuna paljud sektorid konkureerivad rahvusvahelisel tasandil ning 

kliimameetmete võtmine ELi tasandil võib seetõttu avaldada ettevõtetele ja nende töötajatele 

negatiivset mõju. 


